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Sorin Antohi 1984 és 1995 között 
írott hét tanulmányát tartalmazza a jelen 
tanulmánykötet, ebből az első hat könyv 
alakban 1995-ben látott napvilágot romá-
nul. A két évvel később publikált hetedik 
tanulmány kisebb-nagyobb rövidítésekkel 
már magyar folyóiratokban is megjelent.1 

A most megjelent kötet jelentősége egy-
részről abban áll, hogy a már magyarul is 
olvasható tanulmányoknak a román iden-
titás jellemző diskurzusairól megfogalma-
zott megállapításait az ezekben található 
elemzésekre alapozta a szerző, megismeré-
sük tehát e konklúziók tudományos meg-
alapozottságát növeli. Másrészt pedig kü-
lön ki kell emelnünk az elemzéseknek ön-
magukban is meglévő erényeit, egyfelől 
a tartalmi vonatkozások terén - hiszen 
olyan területekre és párhuzamokra nyújt 
rálátást, amelyeket a magyar közgondolko-
dáshoz hasonlóan a magyar társadalomtu-
dományi gondolkodás is alig-alig ismer - , 
másfelől a módszertant illetően, ami ki-
tűnő példáját nyújtja a nyugati társada-
lomtudományi modelleket és több disz-
ciplína nézőpontját alkalmazó megközelí-
tések szerencsés párosításának a széleskörű 
forrásfelhasználáson és a történeti kontex-
tus részletes rekonstrukcióján alapuló 
elemzéssel. Antohi könyvének éppen ez 
utóbbi tulajdonságai, annak eredetisége, 

1 Egy rövidebb változat megtalálható a Lettre 
International 1997-es téli számában, míg egy 
bővebb, de a jelen kötetben találhatónál 
szintén tömörebb verzió a Korunk 1999 ja-
nuári számában jelent meg. 

ahogyan a szerző megkonstruálja vizsgáló-
dásainak a tárgyát, vezetett arra, hogy -
noha nem vagyok a román történelem 
szakértője - az olvasó figyelmébe ajánljam 
a kötetet. 

Antohi vizsgálata a modernitásnak, a 
fejlett Nyugat-Európával (illetve ma már 
az Európán kívüli legfejlettebb országok-
kal) való folytonos összehasonlításnak és 
az ezzel együtt járó modernizációs kény-
szernek a román identitásra, a politikai, 
társadalmi és kulturális diskurzusra gyako-
rolt hatására irányul. Könyvében bemu-
tatja a modernitás kihívásaira adott vála-
szok két irányzatának, a nyugati példákat 
követő modernizációnak és az autochton 
fejlődés felmagasztalásának kialakulását, 
történeti fejlődését és egymáshoz való vi-
szonyukat. A szerző megfogalmazott célja 
szerint e két interpretációs stratégia feltá-
rásával, hermeneutikai megközelítésével 
egy olyan harmadik diskurzust kíván lét-
rehozni és megalapozni, amely szalut a 
román történetírást (és politikai nyelveze-
tet, közgondolkodást) jellemző, éppen a 
két elemzett diskurzusban gyökerező fel-
fogással, amely az önmagába zárt nemzeti 
fejlődést abszolutizálja vagy traumatizálja. 
Véleménye szerint ennek az alternatív ol-
vasatnak a két másik relativizálására kell 
épülnie, ami a tudományos kutatás szem-
szögéből nem jelent mást, mint a herme-
neutikai megközelítés alkalmazását, az 
identitás elemei létrejöttének aprólékos 
kontextualizációját. 

A szerző a múlt század húszas éveitől 
napjainkig adja a románok és a modernitás 
viszonyának olvasatát. Elemzéseiben sze-
rencsés módon nem valamiféle elvont ro-
mánság vagy Románia kerül a vizsgálat 
középpontjába, hanem a konkrét és a 
nemzeti identitás kialakulása szempontjá-
ból fontos történelmi aktorok, a múlt szá-
zad húszas-harmincas éveinek értelmisé-
geitől a 48-as nemzedéken, majd Emines-



cun át a két világháború közötti periódus 
és a későbbi időszak meghatározó értelmi-
ségi szereplőiig, Cioranig, Noicáig vagy a 
posztkommunista Románia politikai cso-
portosulásaiig. Antohi imponáló forrás-
anyagot mozgat meg, azokat részletes szo-
ciolingvisztikai elemzésnek veti alá, kiraj-
zolva a román értelmiség jellemző identifi-
kációs toposzait és ezeknek alakulását, 
egymáshoz való viszonyát. 

Az egyik fontos „közös helye" a romá-
nok és a modernség viszonyára adott vála-
szoknak az utópia, amelynek számos ver-
zióját elemzi a könyv. Az utópiát úgy ér-
telmezi a szerző, mint a történelmen és a 
földrajzon élősködő jelenséget, amely az 
előbbinek az idejét erodálja, és megbontja 
az utóbbi terének koherenciáját. Ez a fajta 
utópikus gondolkodás a bizonytalanságot, 
a változást igyekszik kiküszöbölni a törté-
nelemből, helyére a „történelmenkívüliség 
ásványi stabilitását" állítva. Ennek kapcsán 
sort kerít a szerző a braudel-i hosszú idő-
tartam kritikájára is, mint ami olyan ahis-
torikus időt hoz létre, amely - Gilles La-
pouge szavaival - utópikus idők fosszíliái-
val van telítve, s amit ezáltal csak egy lépés 
választ el az utópiától. Antohi véleménye 
szerint ez a fajta utópikus gondolkodás na-
gyon gyakori a történelem felfogásában, 
sőt előfordul magában a történetírásban is. 
Ezzel azonban nem ér véget a történelem 
és az utópia viszonya, hanem egy követ-
kező lépcsőben - bezárva a kört - már az 
utópia válhat a történelem formálójává, 
ahogyan azt különösen jellemzőnek tartja 
a szerző a 19-20. századi Romániára. Ta-
nulmányait olvasva megdöbbentő látni, 
hogy mennyiféle verziója jöhetett létre az 
utópiának, s hogy azok jóformán bármi-
lyen eszmerendszerhez, ideológiához kap-
csolódhattak a liberalizmustól a konzerva-
tivizmusig, a kommunizmustól a szélső-
jobbig. A nyugati világ és a román terüle-
tek állapota közötti különbség szimbolikus 
feloldását szolgálta az utópia, akár a 
múltba, akár a jövőbe helyezték is. Az 
utópia pedig egyaránt jellemezte és jel-
lemzi a nyugatosítók és az autochtonisták 
diskurzusát, vagy akár egyetlen embernél 
is megtalálhatók az e két irányzatra jel-

lemző utópiák, ahogyan az például a 19. 
század első felének egyik meghatározó 
román értelmiségijéről, Ion Heliade Radu-
lescuról szóló tanulmányból kiderül. 

Antohi tanulmányt szentel a múlt szá-
zad harmincas évei román utópistáinak, 
Fourier követőinek (Heliade, Teodor 
Diamant), majd a negyvenes évek liberális 
nemzedékének, Michelet tanítványainak, 
akiknél a polgári forradalomba vetett utó-
pikus hit párhuzamosan érhető tetten a 
nemzetről és a népről szóló múltba vetített 
utópiák kialakulásával. Kísérletet tesz a 
48-as román forradalom kapcsán a francia 
forradalomnak a román értelmiségre gya-
korolt hatásának az újraértékelésére. Eh-
hez módszerként az utópia és a forradalom 
találkozásának feltárását követi, egyrészt a 
mentalitásban, másrészt magukban az ese-
ményekben. Rekonstruálja a forradalom 
során a helyi körülmények és a francia mo-
dell közötti folyamatos dialógust, az imi-
táció, a szerepjáték fontosságát. Kiemeli a 
forradalmi ideák recepciójának proble-
matikusságát, azt a folyamatot, hogy a ro-
mán nyelv akkori állapota, illetve a külön-
böző társadalmi rétegek nyelvtudása nyel-
ven belüli fordítást tett szükségessé, s hogy 
ennek érdekében a forradalmárok hogyan 
vették igénybe az egyházi nyelvezetet, 
messianisztikus jelleget adva célkitűzéseik-
nek. 

A kötet negyedik tanulmányában szin-
tén egy kényes pontot, a román értelmiségi 
kultúrában alapvető fontosságú Eminescu 
recepcióját veszi górcső alá. Célkitűzése 
szerint dekonstruálja az „emineskológiai" 
dogmákat. Elveti a korábbi módszereket, 
az Eliade által is előszeretettel alkalmazott 
toposzvizsgálatokat vagy a strukturalista 
megközelítéseket, amelyek az egyes ele-
mek forrásait, származását vizsgálva éppen 
az egyéni módosításokkal nem tudtak iga-
zán mit kezdeni, adósak maradtak a 
kontextualizációval. Ezzel szemben Antohi 
úgy vizsgálja Eminescunál az utópikus 
elemeket, hogy a fő témákat és a jellemző 
megfogalmazásokat egymással hozza ösz-
szefüggésbe, közöttük keresve a kapcsoló-
dási pontokat, a rendszert, nem pedig az 
egyes gondolatok eredetében. Ennek alap-



ján Eminescu szövegeiből az utópia szá-
mos változatát mutatja be annak ellenére, 
hogy Eminescu magát az utópia fogalmát 
mindig negatív értelemben használta. 
Antohi elemzése során kimutatja Emines-
cunál az azóta is felbukkanó, a román 
szociopolitikai diskurzust meghatározó 
utópiák minden változatát, a regresszív 
utópiáktól az aranykor mítoszon át az 
organicizmusig, a társadalomnak élőlény-
ként való felfogásáig és az ebből következő 
kollektív patológia diskurzusáig. Emines-
cunál és kortársainál már eltűnik a korábbi 
nemzedékeknek a radikális modernizá-
cióba vetett hite, 1848 kudarca után, ön-
védelemből, felerősödik a bezárkózás, az 
idegen, rosszul illeszkedő nyugati model-
lek elutasítása, kialakul az organikus fejlő-
désbe vetett hit, és modellként előtérbe 
kerül a felmagasztosított múlt. 

A következő fejezet szélesebb keretbe 
helyezi a problémát és általánosítja a ko-
rábbi fejezetek tanulságait, bemutatva a 
román szociopolitikai diskurzus születését 
és az értelmiség szerepének a kialakulását 
és jellegét a 19. században. Ennek kapcsán 
Antohi nem elégszik meg a szociopolitikai 
kifejezések megjelenésének és változatai-
nak dokumentálásával, hanem igyekszik 
azokat beilleszteni a szélesebb ideológiai, 
kulturális és történelmi kontextusba; to-
vábbá rekonstruálni azt a folyamatot, 
amelyben megszületik a társadalmi jelen-
tés, és azt, ahogyan általánosan elfogadott 
rendszerré válik. Különös jelentőségűnek 
bizonyult a későbbi román történelemre 
nézve az, hogy az értelmiség önállóvá vá-
lása összekapcsolódott egy messianisztikus 
küldetéstudat kialakulásával, amely a ke-
resztény gondolkodás, a romantika és a 
felvilágosodás teóriáinak és a helyi megha-
tározottságoknak sajátos keverékét al-
kotta. Az értelmiség társadalmi helyzetét, 
egzisztenciáját tekintve pedig megállapítja, 
hogy a nemzeti gondolat lett az az eszköz, 
amely hosszú távra biztosította az értelmi-
ség problémamentes viszonyát az állammal 
és a társadalom többi részével. 

Az elemzésekből kirajzolódik, hogy az 
utópia felől közelítve a modern Romániát 
sokkal inkább a folytonosság jellemzi, 

semmint a drasztikus váltások. Ebből a 
szempontból az államkommunizmus sem 
tekinthető kivételnek, akár a múlt felhasz-
nálását, akár az új embertípus megterem-
tését hangoztató ideológiát tekintjük. 
Antohi tanulmányaiból az is világosan ki-
derül, hogy mennyire közös az eredete a 
két látszólag homlokegyenest eltérő dis-
kurzusnak, az okcidentalizmusnak és az 
autochtonizmusnak, hiszen mindkettőnek 
az eredete önmagán kívül, a nyugati poli-
tikai és filozófiai gondolkodásban gyöke-
rezik, csak míg az egyik ezt nyíltan vállalja 
és követendő példaként meg is nevezi a 
Nyugatot, addig az önelvűséget hirdető 
nemzeti irányzat nem tesz mást, mint a 
nyugat-európai felvilágosodás nemzetfelfo-
gását (elsősorban a közép- és kelet-európai 
nemzetfelfogást messzemenően meghatá-
rozó herderi koncepciót) követi, de elta-
gadva önmaga előtt származását, s ez a 
belső ellentmondás mind végletesebb nyu-
gatellenességbe kergeti. 

Az utópia mellett a stigma az a másik 
alapkategória, amelynek vizsgálatával leír-
hatónak tartja Antohi a román társadalom 
identitását, s véleménye szerint a stigmati-
záció folyamata részben magyarázatot ad-
hat az utópikus diskurzus létrejöttére. 
Erről szóló tanulmányát Ciorannak az et-
nicitásra, saját románságára adott radikális 
válaszának elemzésére építi. Cioran az ön-
kritikus hozzáállást a végletekig élezve 
stigmaként értelmezi saját eredetét, szisz-
tematikusan dekonstruálja a nemzeti míto-
szokat. Antohi szerint, aki Cioran szöve-
geinek részletes elemzésén túl bevonja 
vizsgálatába a stigmatizálás pszichológiai 
és társadalompszichológiai modelljeit is, a 
stigma, a stigmatizálás folyamata és tör-
téneti feltárása új utakat jelenthet a mo-
dern román történelem interpretációjában. 
A román/románság addig semleges fogal-
mának stigmaként való megjelenése sze-
rinte Romániában együtt jár a moderni-
záció kiváltotta krízisekkel. A folytonos 
összehasonlítás a Nyugattal a radikális 
nyugatosítás diskurzusa mellett két alter-
natív diskurzust termelt ki, egyrészt a 
nemzeti büszkeséget, másrészt ennek ne-
gatív párját, a stigmatizációról szóló dis-



kurzust. A stigmatizáció kapcsán fontos an-
nak a hangsúlyozása, hogy mint az egyéni 
identitás szintjén, úgy társadalmi szinten is 
interaktív kapcsolat hozza azt létre. Tehát 
a Másikkal, jelen esetben a Nyugattal való 
kapcsolat alapján értelmezhetők csak a ro-
mán identitásról szóló diskurzusok. Antohi 
azt is hangsúlyozza, hogy ez a kettős fo-
lyamat (a nemzeti-etnikai hovatartozásnak 
büszkeségként vagy megbélyegzésként való 
értelmezése) szorosan összekapcsolódik 
a nemzet német, metafizikai modelljének 
győzelmével Romániában, szemben a szer-
ződéses típusú francia modellel, mivel az 
előbbi abszolutizálja a nemzeti identitást és 
a vele kapcsolatos kérdéseket. A nemzeti 
közösségnek ez a fajta felfogása vezetett a 
korábban még a románságon belül is je-
lentős regionális különbségek eltörléséhez, 
a nemzetiségek brutális asszimilációjának 
kísérletéhez és a zsidóság kiirtásához. Aho-
gyan a könyv utolsó tanulmányában kifejti, 
a nemzeti identitásnak ezt az abszolutizálá-
sát, monolitikus jellegét különösen súlyos 
problémának tartja a szerző a jelenkori Ro-
mánia esetében. Az Európához való felzár-
kózás történelmi esélyét véleménye szerint 
veszélyezteti, ha Románia ennek az elmara-
dott ideológiának marad a foglya. A köve-
tendő példát a habermas-i „alkotmányhoz 
való lojalitás" modelljében találja meg, 
egy olyan politikai identitás felépítésében, 
amelynek a lehetőségét a románok tragikus 
módon elmulasztották Nagy-Románia lét-
rejötte után, a két világháború közötti idő-
szakban. 

Az utópia tematikájának és a stigmati-
zálás metódusainak elemzése érdekes meg-
állapításokhoz vezet a tér és az idő szim-
bolikus megjelenítésével kapcsolatban is. 
Európának és a fejlettségnek kelet-nyugati 
tengelyen való elképzelése a felvilágosodás 
során alakul ki és beépül a román (éppúgy, 
mint más kelet-közép-európai népek) ér-
telmiség identitásába. A kelet-nyugati 
összehasonlítás két végpontja között azon-
ban óriási hiátusok tátongnak, a mentális 
térképeken a fejlett Nyugat és Románia 
között a semmi terül el. Ez a fajta szim-
bolikus geográfia persze nem csak román 
sajátosság. Ezt példázza Antohi a Közép-

Európa fogalom reneszánszának vizsgála-
tával, annak a folyamaténak, mely során a 
mai Romániának a Nyugatból való kizá-
rása után egy újabb szimbolikus kirekesz-
tés az osztályrésze. Ugyanakkor nemcsak a 
kirekesztettség jelenik meg a románok 
geográfiai öntudatában, hanem ennek az 
ellenkezője is, a kiválasztottságé, amelyet a 
középpont, a sziget, a negyedik Bizánc 
képzetei mutatnak az autochtonista dis-
kurzusban. Természetesen nemcsak a föld-
rajzi tér van kitéve utópikus értelmezések-
nek, hanem az idő is. Az autochtonizmus 
időfelfogásai a történelmi idő helyére az 
önmagába zárt, ciklikus vagy kimerevített 
idő képzetét helyezik, s különösen jellem-
zők a múltba vetített, regresszív utópiák. 
Ennek extrém eseteiként elemzi Antohi a 
„protokronizmust", amikor a múlt apoteó-
zisa az elsődlegesség hangsúlyozásában 
csúcsosodik ki (például a román mint az 
indoeurópai ősnyelv, hogy olyan példát 
hozzunk, melynek magyar verziója is 
könnyen fellelhető a dilettáns sumeroló-
giában), és az „ukróniát", amely a „mi lett 
volna ha...?" ahistorikus társasjátékában 
vesz elégtételt a múlt vereségeiért. 

A tér és az idő szimbolikus felfogásá-
hoz hasonlítható a román politikai nyelve-
zetben a kollektív patológia diskurzusa, 
amely éppúgy uralkodó a nyugatosító, 
mint az autochtonista beszédmódban. 
Jellegzetessége, hogy organikus rendszer-
nek fogja fel a társadalmat, medikalizálja a 
társadalmi stb. problémákat, lehetőség sze-
rint azonnal gyógymódot is ajánlva megol-
dásukra. Ez a beszédmód is szervesen kap-
csolódik az utópia képzetéhez, hiszen egy-
részt eltörli a felelősség kérdését, másrészt 
csodálatos gyógyulással kecsegteti a páci-
enst. Jellemző vonása a kollektív patológia 
diskurzusának, hogy a másságot betegség-
ként, fogyatékosságként értelmezi, legyen 
szó akár a Nyugat normalitásához viszo-
nyított román másságról, akár a román 
normalitáshoz viszonyított etnikai, regio-
nális stb. másságról. Ennek a felfogásnak a 
következménye az is, hogy a „kommuniz-
mus mint betegség" képzetéből kiindulva 
lehetetlenné teszi a múlt feldolgozását, be-
illesztését a nemzet történelmébe. 



Egy könyvismertető természetesen nem 
merítheti ki e tanulmánykötet tematikájá-
nak teljes gazdagságát, csupán arra kívá-
nom felhívni ismételten a figyelmet, hogy 
számos újszerű megközelítése termékenyí-
tőleg hathat a nemzeti identitással, a mo-
dernizációval, a tér és az idő szimbolikus 
reprezentációjával foglalkozó társadalom-
tudományi kutatásokra, ezen túlmenően 
pedig számtalan párhuzamra lehetünk fi-
gyelmesek a román és a magyar vagy más 
kelet-közép-európai identitásról szóló dis-
kurzusok között. Negatívumként meg kell 
azonban említeni, hogy noha a tanulmá-
nyok kérdésfeltevése igen hasonló és egy-
másra épül, a különböző időben készült 
gondolatmenetek nem mindig illeszkednek 

tökéletesen, emiatt előfordulnak tautoló-
giák, szakadások a diagnózisban, amit nem 
mindig feledtet a megközelítések sokféle-
ségéből fakadó intellektuális élvezet. A 
nyolcvanas években keletkezett tanulmá-
nyok esetében pedig mintha ott kísértene 
az akkori időszak kettős nyelvezete, a 
kommunista rendszerre vonatkozó rejtett 
utalások és végig nem vitt párhuzamok 
képében, ezeknek dekódolásától pedig re-
mélhetőleg már végkép elszokott az ol-
vasó. A tanulmányoknak egységes könyvvé 
való átdolgozása azonban minden bizony-
nyal kiküszöbölné ezeket a problémákat. 

Krasznai Zoltán 
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Annak érdekében, hogy összeegyeztethessük JefFersonnak az 
erkölcsileg elfogadható politikai mintákról vallott fei fogását tör-
ténelemszemléletével szem előtt keíl tartanunk mind a „fej-
lődés", mind pedig a „korrupció" fogalmát, h nagy civilizációk 
hanyatlása a történelem; legjellemzőbb vonásai közé tartozott 
Jefferson száméra [...] (Szerinte a korlátok nélküli civilizáció 
éppen annyira volt csapás az emberiség számára, mint. áldás, és 
ezért kellett a felvilágosodás emberi történelemről vallott né-
zetében egyedi fogalomként megjelenő fejlődés gondolatát 
erkölcsileg úgy módosítani, hogy meg lehessen különböztetni az 
ókori civilizációktól akár a római vagy az inka birodalomról lett 
légyen szó. Jefferson városi élettel szemben viseltetett jól 
ismert ellenszenve, valamint az a tény, hogy az oivan kifejezése-
ket mint „luxus" és „pénzcsinélás" megvetéssel használta, ennek 
a szemléletnek a következménye volt Összefoglalva, Jefferson  
nézete a történelem irányát illetően egyaránt magában foglalta 
az optimizmust és az időnkénti pesszimizmust a tekintetben, 
hog)r ő magának milyen tényleges lehetőségei voltak az amerikai 
nemzet segítésére a fokozatos, általános emberi civilizálőciás-
lal való lépéstartás érdekében. 

Ari Hefe tanulmányát számunk 27. oldalén olvashatják. 
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